
بواقع 5 أضعاف..

نوبخت: الحكومة بصدد تحسين المستوى المعيشي 
للطبقة الفقيرة

لتحســين  عــن مخطــط  نوبخــت،  باقــر  الحكومــة محمــد  باســم  المتحــدث  طهران-فارس:-أعلــن 
المســتوى المعيشــي لعشــرة مالييــن ايرانــي مــن 

الطبقــة الفقيــرة بواقــع 5 اضعــاف.
ــدي  ــم النق ــات الدع ــان معون وأوضــح نوبخــت ، ب
مــرة   3.4 بواقــع  تضاعفــت  الطبقــة  لهــذه  والرواتــب 

حاليــا.
مضاعفــة  اســتطعنا  العــام  هــذا  بــان  وبيّــن 
المعونــات النقديــة للطبقــة الفقيــرة بواقــع 3 مــرات 
والتوجــد مشــاكل بهــذا الشــأن، كمــا أن باالمــكان منــح 
ــغ  ــذه المبال ــث إن ه ــل، حي ــام المقب ــة الع ــادة مماثل زي
ليســت كبيــرة وقابلــة للتحقيــق عبــر الموازنــة العامــة.
ــة حــول  ــى استفســار الوكال ــرض رده عل ــي مع وف
مصــادر هــذه المــوارد، بيّــن نوبخــت بانهــا ســتؤمّن عبــر مبالــغ الدعــم حيــث إن قيمــة المحروقــات لن تشــهد 

زيــادة هــذا العــام، كمــا انــه يجــب ادارة موضــوع الدعــم النقــدي بشــكل عــام.

اضاءات
3 الثالثاء 4 رمضان، 1438 هـ ق 9 خرداد 1396 هـ ش، 30 ايار 2017مشؤون محلية العدد )9580( السنة السابعة والثالثون

وزارة  باســم  المتحــدث  طهران-فارس:-أكــد 
الخارجيــة بهــرام قاســمي بــان سياســات ايــران فــي 
قطــاع الصواريــخ شــفافة وواضحــة جــدا وال تتناقــض 

مــع اي قــرار دولــي.
امــس  االســبوعي  الصحفــي  مؤتمــره  وفــي 
االثنيــن، وفــي الــرد علــى مزاعــم الرئيــس االميركــي 
قاســمي  اعتبــر  لالرهــاب،  ايــران  بدعــم  ترامــب 
الواقعيــة  وغيــر  الخاطئــة  الــدول  بعــض  مواقــف 
والســخيفة حــول ايــران بانهــا ليســت شــيئا جديــدا 
وتاتــي مــن بــاب التهــرب مــن المســؤولية والقائهــا 

علــى االخريــن.
ــران واضحــة  ــاه الجي ــاف، ان سياســتنا تج واض
وال نقــرر لالخريــن مــا ينبغــي عليهــم ان يفعلونــه.

زيــارة  ان  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وقــال 

سياسات ايران في قطاع الصواريخ ال تتناقض مع اي قرار دولي..

قاسمي: على ترامب ان يرد على تناقض زيارته للدول المنتجة لالرهاب والزعم بمكافحة االرهاب
*سياستنا تجاه الجيران واضحة وال نقرر لالخرين ما ينبغي عليهم ان يفعلوه

الــذي  البلــد  الــى  ترامــب 
ــا  ــالذا ومروج ــا وم ــد مأمن يع
للعنــف واالرهــاب تدحــض 
االرهــاب  بمكافحــة  زعمــه 
يــرد علــى هــذا  ان  وعليــه 

التناقــض.
ســؤال  علــى  وردا 
حــول اتفــاق آســتانة اشــار 
هــذا  ان  الــى  قاســمي، 
دول   3 بيــن  ابــرم  االتفــاق 
وقــف  لتطبيــق  ضامنــة 

مســتمرة  المحادثــات  ان  مضيفــا  النــار،  اطــالق 
هــذه  خبــراء  بيــن  واتصــاالت  محادثــات  وهنــاك 

التصعيــد. خفــض  مناطــق  حــول  الــدول 
الهــداف  عقــد  الريــاض  اجتمــاع  ان  واضــاف، 
التــي  المشــاكل  مــن  العديــد  واجــه  وقــد  خاصــة 

مســتقبال. تظهــر  ان  يمكــن 
ان  الــى  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  واشــار 
اجتمــاع الريــاض كان احــادي الجانــب ويبــدو انــه لــم 
ــرى  ــدول الكب ــال، ان سياســة ال ــاع وق يحــظ باالجم
والســالم،  الوحــدة  مســار  فــي  ليســت  والدوليــة 
االجتمــاع  هــذا  عــن  ناجمــة  االخيــرة  واالحــداث 
والزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس دولــة كبــرى لتســليح 
ــا  ــة له ــلحة ثقيل ــع اس ــعودية( وبي ــرى )الس ــة اخ دول

ــة. ــارات مهين ــه بعب ــر عن ــرى التعبي ــا ج ــو م ه
وتابــع قاســمي، ان الســجاالت االخيــرة بيــن 
الريــاض والدوحــة هــي قضيــة متعلقــة بهــذه الــدول 
وانــا ال ارغــب بالحديــث حــول هــذا الموضــوع، ولكــن 
لــو كانــت هنالــك مشــكلة مــا فهــي ناجمــة عــن هــذا 

االجتمــاع واالصطفــاف الخاطــئ الــذي حصــل باســم 
الجميــع.

واعتبــر سياســات ايــران تجــاه الــدول الجــارة 
ســعينا  لقــد  واضــاف،  واضحــة  سياســات  بانهــا 
نخفــض  وان  الصداقــة  بلغــة  معهــم  للتحــدث 
المســافات، وعالقاتنــا مــع الكويــت وقطــر وعمــان 
ــات. ــم محادث ــا معه ــت لن ــدوام وكان ــى ال ــة عل قائم
ال  اننــا   ، الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
نحــدد لالخريــن مــا ينبغــي ان يفعلــوه لكننــا حذرنــا 
ــاع  ــل االجتم ــالمية قب ــة واالس ــدول العربي ــع ال جمي
بيــن  الشــقاق  لخلــق  "اســرائيل"  مؤامــرات  مــن 

االســالمية. الــدول 
واضــاف، ان هــذه القضيــة كانــت متوقعــة ونامــل 
علــى  التغلــب  والحــوار  والتفاهــم  التشــاور  عبــر 
ــدوءا. ــر ه ــواء اكث ــهد اج ــة وان نش ــاكل المنطق مش
كانــت  اذا  فيمــا  ســؤال  علــى  الــرد  وفــي 
المحادثــات ممكنــة لرفــع الحظــر غيــر النــووي دون 
رفــع  ان  قــال،  الصاروخيــة  بمنجزاتنــا  المســاس 

الول مرة ..اجراء عملية جراحية باستخدام تقنية 
التنويم المغناطيسي في ايران

طهران-فارس:-اجريــت أول عمليــة جراحيــة للعظــام بنجاح باســتخدام اســلوب التنويم المغناطيســي 
فــي  )هيبنوتيســم( 
االمــام  مستشــفى 
الســالم  عليــه  الرضــا 
ــوم  ــة العل ــة لجامع التابع
مدينــة  فــي  الطبيــة 

المقدســة. مشــهد 
الدكتــور  وقــال 
فتحــي  مهــدي 
المختــص فــي التخديــر 
بجامعــة العلــوم الطبيــة 
قــد  العمليــة  هــذه  ان 
بيــده. المشــط  عظــم  فــي  نفــذت  مســامير  الخــراج  عامــا   32 عمــره  يبلــغ  شــاب  علــى  اجريــت 
واضــاف، ان ايــة عقاقيــر مخــدرة لــم تســتخدم اثنــاء العمليــة الجراحيــة الخــراج المســامير بــل 

اســتخدمت تقنيــة التنويــم المغناطيســي وانجــزت العمليــة بنجــاح.
وتابع: ان المريض لم يشعر بأي الم اثناء اجراء العملية الجراحية.

االنجازات االعلمية

"مــارون"  لشــركة  التنفيــذي  المديــر  طهران-فارس:-أعلــن 
البتروكيمياويــة عــن قــرب ابــرام عقــد هندســي مــع شــركة "شــل" 

ايطاليتيــن. وشــركتين  الهولنديــة  البريطانيــة 
وأوضــح رحيــم شــريف موســوي حــول تنفيــذ الشــركة لمشــروعين 
ثمــة  بــان  االثيليــن،  اوكســيد  بانتــاج  يختــص  أحدهمــا  جديديــن 
مفاوضــات للجانــب الهندســي مــن المشــروعين مــع شــركة "شــل" 
ــور  ــي ط ــت" وأن الموضــوع ف ــي مون ــا "تكن ــن منه وشــركتين ايطاليتي

التوقيــع.
وأضــاف أن العقــد الهندســي ســيبرم مــع شــركة "شــل" فــي االســابيع 

المقبلة.
يذكــر أن شــركة مــارون مــن الشــركات البتروكيماويــة الكبــرى فــي 
ايــران، بطاقــة انتــاج ســنوي 1.1 مليــون طــن مــن االثيليــن و 200 الــف طــن 

ــف  ــل و300 ال ــن الثقي ــي اثيلي ــف طــن مــن البول ــن و300 ال مــن البروبيلي
طــن مــن البولــي بروبيليــن واكثــر مــن 443 الــف مــن الغاليكــول.

شركة مارون البتروكيمياوية تبرم عقدا هندسيا مع »شل« وشركتين ايطاليتين

الحكومة تبلغ المجلس انضمام ايران الى اتفاقية 
التعاون المختبري اآلسيوي

طهران-فارس:-أبلــغ الرئيــس حســن روحانــي مجلــس الشــورى االســالمي الئحــة انضمــام ايــران الــى 
اتفاقيــة التعــاون المختبــري فــي آســيا - اوقيانيــا.

وأبلغ روحاني هذه الالئحة الى مجلس الشورى االسالمي الجتياز االجراءات القانونية.
وكان مجلــس الــوزراء االيرانــي قــد صــادق علــى الئحــة انضمــام ايــران الــى اتفاقيــة التعــاون المختبــري 
ــارس  ــي 8 آذار/ م ــات القياســية ف ــة للمواصف ــة االيراني ــراح مــن المؤسســة الوطني ــا باقت ــي آســيا - اوقياني ف

الماضــي.
ويشــار الــى ان هــذه الالئحــة التــي صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء تصــب فــي ســياق الحضــور الناشــط 
والهــادف للجمهوريــة االســالمية االيرانيــة فــي المنظمــات واالوســاط الدوليــة واالقليميــة واالســتفادة منهــا فــي 

مجــاالت تأميــن المصالــح الوطنيــة االيرانيــة.

توقيع أولى العقود النفطية الجديدة 
حتى نهاية الحكومة الحالية

طهــران- مهر:-أعــرب وزيــر النفــط  بيحــن 
ــي  ــد نفط ــع أول عق ــي توقي ــه ف ــن أمل ــة ع زنكن
ــي إطــار  ــك ف ــة وذل ــة الحالي ــة الحكوم ــل نهاي قب

ــد. ــب جدي قال
وصــرح وزيــر النفــط صــرح امــس االثنيــن  فــي 
ــي  ــل 'ازادكان' النفطــي ه ــه ان مناقصــة حق ــث ل حدي
قيــد التنفيــذ مشــيرا إلــى احتمــال التوقيــع علــى اتفاقية 

ــة. نفطيــة جديــدة بنهايــة عمــل الحكومــة الحالي
وذكــر زنكنــة "اننــا طلبنــا مــن الشــركات تقديــم 
ــع شــركات  ــات م ــاك محادث ــا ان هن ــم كم اقتراحاته

اخــرى فــي اطــار المناقصــات المحــدودة".
واضــاف ان الشــركات الدوليــة بــدات محادثــات 
بعــد االتفــاق النــووي للمشــاركة فــي صناعــة النفــط 
االيرانيــة مشــيرا إلــى ان حقــل "آزادكان" ســيكون 

اولــى الحقــول التــي تقــام بشــانه مناقصــة دوليــة.
الشــمالي"  "آزادكان  حقــل  ان  الــى  ويشــار 
علــى  البــالد  غــرب   جنــوب  فــي  يقــع  النفطــي 
المنطقــة الحدوديــة المشــتركة مــع العــراق وتبلــغ 
 460 نحــو  الحقــل  مــن  االيرانــي  الجــزء  مســاحة 
ــة  ــي منطق ــه ف ــد معظم ــث يمت ــع حي ــر مرب كيلومت

"هويــزة". هــور 
ويرمــي تنفيــذ مشــروع تطويــر حقــل ازادكان 
انتاجيــة تبلــغ 75  الــى طاقــة  النفطــي  الشــمالي 
الــف برميــل مــن النفــط الخــام و 39 مليــون قــدم 
ــر 58  ــن حف ــا باالســتفادة م ــاز يومي ــن الغ ــب م مكع
ــن مشــروع  ــى م ــة االول ــدا خــالل المرحل ــرا جدي بئ

تطويــره.

إنطالق عملية صناعة السيارات الكورية في إيران

زيادة حجم صادرات السلع اإليرانية 
الى دول العالم بنسبة 38 %

طهران-ايســنا:- أعلــن نائــب رئيــس منظمــة 
تنميــة التجــارة محمــد رضــا انصــاري ارتفــاع حجــم 
ــا  ــة ووزن ــة 38% و 3.5% قيم صــادرات الســلع اإليراني
فــي العــام اإليرانــي الماضي)انتهــى 20 مــارس 2017( .
وتابــع  أن القيمــة المضافــة للصــادرات اإليرانيــة 
أيضــا ارتفعــت مــن 9 % الــى 17% خــالل هــذه الفتــرة.

وصــرح انصــاري انــه يمكننــا إعــادة فتــح األســواق 
الدوليــة التــي فقدنــا معظمهــا بســبب العقوبــات 

ــالد. ــرة المفروضــة ضــد الب الجائ

إنطالق أعمال المعرض الدولي الـ25 
للقرآن الكريم في طهران

 - : يســنا ا - ن ا طهر
الدولــي  المعــرض  بــدأ 
الكريــم  للقــرآن  الـــ25 
اإلثنيــن  امــس  أعمالــه 
اإلمــام  مصلــى  فــي 
الخميني)قــدس( تحــت 
شــعار "القــرآن واالخــالق 

والحيــاة".
ويشــارك فــي هــذه 
ــرض  ــن المع ــخة م النس
 297 مــن  أكثــر  الدولــي 

ناشــرا 281 ناشــرا مــن إيــران و16 ناشــرا مــن تركيــا والعــراق وســوريا ولبنــان.
ــة  ــي 200 مدين ــم ف ــرآن الكري ــارض الق ــران ســتقام مع ــي طه ــرآن ف ــي للق ــرض الدول ــع المع ــن م وبالتزام

ــل. ــران بمناســبة الشــهر الفضي ــن أنحــاء إي ومحافظــة م

طهران-ايســنا:-تزامنا مــع تنفيــذ اإلتفــاق النووي 
عــادت شــركة هيونــداي الكوريــة الجنوبيــة لصناعــة 
الســيارات الــى إيــران وتســعى حاليــا لتوســيع نطــاق 

نشــاطاتها فــي صناعــة الســيارات اإليرانيــة .
وكانــت هيونــداي تتواجــد فــي إيــران خــالل 

العقــد الماضــي وبعــض 
منتجاتهــا نظيــر ســيارات 
هيونــداي فيرنــا وافانتــه 
كانــت تنتــج داخــل البــالد 
الشــركة  غــادرت  ولكــن 
الســنوات  إيــران خــالل 
بســبب  الماضيــة 
المفروضــة  العقوبــات 
وتوقفــت  طهــران  ضــد 
لهــذه  إنتاجهــا  عمليــة 

. الســيارات 
وبعــد تنفيــذ اإلتفــاق النــووي إســتأنفت عمليــة 
عــودة الشــركات الدوليــة لصناعــة الســيارات الــى 
إيــران وعقــب ذلــك عــادت شــركات مثــل بيجــو 

وســيتروين وهيونــداي الــى إيــران.
وإســتأنفت شــركة هيونــداي الكوريــة الجنوبيــة 
نشــاطاتها فــي إيــران بانتــاج  ســيارات مــن طــراز  آي 
ــا لتوســيع نطــاق نشــاطاتها   10 و آي 20 وتســعي حالي
إنتــاج  ســيبدأ  البيانــات  وبحســب  إيــران  فــي 

ــران. ــي إي ــداي اكســنت ف ســيارات هيون

الكشف عن مخطط امريكي جديد لـ »تهريب« قادة داعش الى سوريا
حــذر القيــادي فــي الحشــد الشــعبي علــي الحســيني ،االثنيــن، مــن مخطــط أميركــي جديــد لتهريــب 
بعــض قــادة وعناصــر تنظيــم داعــش بالتزامــن مــع اقتــراب قــوات الحشــد مــن الحــدود العراقيــة الســورية.

ــي  ــف الدول ــرات التحال ــام طائ ــرس«،ان » قي ــه »ســكاي ب ــث اطلعــت علي ــي حدي وكشــف الحســيني ف
ــن  ــه م ــذر في ــوريا تح ــراق وس ــن الع ــة بي ــق الحدودي ــي المناط ــورات ف ــاء منش ــنطن بالق ــوده واش ــذي تق ال
االقتــراب مــن الحــدود العراقيــة الســورية يؤكــد وجــود مخطــط جديــد لتهريــب بعــض قــادة داعــش وعناصــره 

ــن«. المجرمي
وتابــع أن »قــوات الحشــد الشــعبي ال تبــدي اهتمامــا لمثــل هــذه المنشــورات والتحذيــرات« ،مؤكــدا أن 

قواتــه »ماضيــة باتجــاه الحــدود العراقيــة الســورية لتحريرهــا وتطهيرهــا مــن عناصــر داعــش بالكامــل«.
والقــت طائــرات تابعــة للتحالــف الدولــي الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة األميركيــة ،امــس االحــد، 
ــوات  ــت تســتمر ق ــي وق ــن الحــدود، ف ــراب م ــن اســمتهم بـ«الميليشــيات« االقت ــه م منشــورات حــذرت في

الحشــد فــي عملياتهــا نحــو الحــدود.

السعودية تصف الرئيس 
عون بـ »السفاح«

رئيــس  اتّهمــت  التــي  الريــاض  ان  يبــدو 
ــد  ــاد ميشــال عــون بـ«الكــذب« بع ــة العم الجمهوري
نفيــه علــم لبنــان المســبق بمــا أســمي »بيــان قمــة 
الريــاض«، أطلقــت عنــان كتّابهــا للتهجــم علــى 

لبنــان وفقــًا للطريقــة الســعودية المبتذلــة.
صحيفــة »عــكاظ« الســعودية عكســت فــي مقال 
لهــا - تحــت عنــوان »عــون متعــدد المرجعيــات.. ال 
يعيــش خــارج »الحاضنــة««- نيــة النظــام الســعودي 

توجيــه ســهامه نحــو موقــف لبنــان الرســمي.
»يدعــم  عــون  الرئيــس  أن  المقــال  فيزعــم 
ــذي ادعــى  ــران باســيل ال ــه جب ــر خارجيت كــذب وزي
أن اإلعــالن صــدر وهــو فــي الطائــرة بطريــق عودتــه 
إلــى بيــروت رغــم حضــوره كامــل أعمــال القمــة، 

وموافقتــه علــى مــا تناولتــه مــن قضايــا«.
إن  اللياقــة  تنافــي  بعبــارات  المقــال  ويتابــع 
ــذب باســيل ليســا مســتغربين،  ــون، وك ــف ع »موق
اللبنانيــة،  الحالــة  فــي  اإلطــالق  علــى  أحــد  فــال 
التــي تجنــح بيــن الحيــن واآلخــر للغرابــة الشــديدة، 
يمكنــه فهــم تلــك األســرار«، متهمــًا الرئيــس عــون 
نقــل بندقيتــه  المرجعيــات«، و«لطالمــا  بـ«متعــدد 
مــن كتــف إلــى آخــر وفقــا لمصالحــه الشــخصية 

الضيقــة«.
ــت  ــل وصف ــد، ب ــذا الح ــف به ــم تكت ــكاظ« ل »ع
الرئيــس اللبنانــي بـ«الســفاح«، مســتعيدة حقبــة 

الحــرب األهليــة اللبنانيــة.

محافظــة  فــي  الســتار  طهران-فارس:-ازيــح 
خوزســتان امــس االثنيــن عــن حفــارة مصنعــة علــى 

يــد الباحثيــن فــي مؤسســة الجهــاد الجامعــي.
االساســية  االدوات  احــدى  الحفــارة  وتعــد 
واالســتراتيجية فــي قطــاع صناعــة النفــط والــذي 
تحــوز تكنولوجيــا تصنيعهــا عــدد ضئيــل مــن بلــدان 

ازاحة الستار عن حفارة مصنعة محليا في البالد
المتطــورة. العالــم 

ونفــذت مشــروع تصنيــع الحفــارة شــركة النفــط 
الجهــاد  ومؤسســة  البــالد  فــي جنــوب  الوطنيــة 

ــتركة. ــورة مش ــي بص الجامع
واكتنــف مشــروع التصنيــع تعقيــدات عديــدة 
لكــن  ومتالورجيــة  وديناميكيــة  هندســية  منهــا 
واجــروا  جهودهــم  قصــارى  بذلــوا  الباحثيــن 
الحفــارة  تصنيــع  مجــال  فــي  عديــدة  اختبــارات 
حيــث حققــوا النجــاح فــي النهايــة واجتــازت الحفــارة 

بكفــاءة. االختبــارات  مرحلــة 

البقية على الصفحة7

تحرير الموصل 
آت رغم...

مهدي منصوري
تســاؤالت حائــرة بقيــت عالقــة فــي اذهــان 
داعــش  مــع  الدائــرة  للمعــارك  المتابعيــن  كل 
عمليــات  صاحــب  الــذي  والتلكــؤ  االرهابــي 
الجيــش  قــوة  وان  خاصــة  الموصــل  تحريــر 
والحشــد الشــعبي قــد بــدت واضحــة مــن انهــا 
قــادرة علــى قهــر ليــس فقــط ارهابيــي داعــش، 
بــل كل الداعميــن لــه ســواء كانــوا مــن الداخــل 

أوالخــارج.
الحائــر  التســاؤل  هــذا  علــى  اجــاب  وقــد 
باالمــس وعلــى لســان القائــد فــي  الحشــد 
الشــعبي الســيد هــادي العامــري مــن ان تحريــر 
الموصــل كان يمكــن لــه ان يتحقــق وفــي فتــرة 
قياســية بحيــث يمكــن ان تذهــل الكثيريــن، اال 
ان تحالــف واشــنطن المشــؤوم قــد كان لــه دور 
مخــرب فــي هــذا المجــال بحيــث اخــذ يضــع 
العراقيــل ويمــارس دورا قــذرا وذلــك باســتهداف 
الجــراء  المحتشــدة  العســكرية  القطعــات 
العمليــات فــي  بعــض االحيــان، وفــي احيــان 
ــن، ومــن طــرف اخــر  اخــرى يســتهدف المدنيي
يقــدم الدعــم لالرهابييــن ليقفــوا علــى ارجلهــم 

ليقاومــوا الزحــف العســكري القــادم.
فقــد  المحــاوالت  هــذه  كل  ورغــم  ولكــن 
ثبــت ان مثــل هــذه التصرفــات الهوجــاء مــا كان 
لهــا ان تتــرك تأثيرهــا الكبيــر علــى عــزم وقــدرة 
القــوات العراقيــة مدعومــة بالحشــد الشــعبي 
ان  الوقــت  فــي  التأخيــر  ورغــم  واســتطاعت 

ــر المــؤزر. ــون قريبــة مــن اعتــاب النص تك
وقــد اكــد باالمــس قائــد قــوات مكافحــة 
ــات  ــق الســاعدي الحــدى الفضائي االجــرام الفري
ان الموصــل لــم يبــق علــى تحريرهــا ســوى 
ســاعات، الن االرهابييــن يعيشــون اليــوم اســوأ 
ــث  ــم بحي ــي ايديه ــا ف ــد اســقط م ــم وق حاالته
المقاومــة  علــى  القــدرة  لهــم  يعــد  لــم  انهــم 
واالســتمرار، واشــار انهــم  تلقــوا صرخــات احــد 
يســتنجد  انــه  مــن  االرهابييــن  هــؤالء  قــادة 
باتباعــه ان يكونــوا قريبيــن منــه حتــى ولــو كان 
واحــدا ولكــن لــم يســعفوه او يتقدمــوا نحــوه.

وغيرهــا  االميركيــة  المحــاوالت  فــان  اذن 
والتــي ارادت ان تبقــي الموصــل دولــة للخالفــة 
ومنطلقــا لالرهــاب  العالمــي فقــد باءت بالفشــل 
اســتطاعت  العراقيــة  القــوات  وان  الذريــع، 
علــى  الراســخ  وعزمهــا  وصمودهــا  بصبرهــا 
تحريــر االرض مــن االرهابييــن وبذلــك خلطــت 
االوراق علــى االميــركان وغيرهــم بحيــث لــم 

ــوم. ــد الي ــا بع ــادة ترتيبه ــم اع ــد له يع
ولــذا وبعــد ســيطرة قــوات الحشــد الشــعبي 
ــت  ــا اغلق ــة فانه ــى الحــدود الســورية العراقي عل
وصلــت  وبصــورة  االرهابييــن  علــى  المنافــذ 
الــى حالــة الخنــاق ، ممــا دفــع بالعبــادي الــى 
الحضــور الــى الموصــل واالجتمــاع مــع القيــادات 
العســكرية وقيــادات الحشــد الشــعبي للتباحــث 
فــي مراحــل تحريرهــا بالكامــل. وبهــذا االمــر 
ستســقط اكبــر ذريعــة  اســتخدمها المعــادون 
الشــان  فــي  للتدخــل  والعراقييــن  للعــراق 
كل  دابــر  ويقطعــون  البلــد،  لهــذا  الداخلــي 
المؤامــرات التــي ارادت ان يكــون العــراق ســاحة 
الــى  وصــوال  والعرقيــة  المذهبيــة  للصراعــات 
تقســيمه وحســب خطتهــم الجهنميــة التــي 

ماتــت فــي مهدهــا.

من دون تأشيرة..

قريبا : دخول السيارات العراقية 
منطقة 'اروند' الحرة 

منطقــة  عــام  مديــر  طهران-ارنا:-أعلــن 
'ارونــد' الحــرة 'اســماعيل زمانــي' عــن إعــداد 
ومحافظــة خوزســتان  المنطقــة  بيــن  اتفــاق 
جهــة  مــن  العراقيــة  الحكومــة  و  جهــة  مــن 
ــة  ــل الســيارات العراقي ــة تنق آخــرى حــول حري
فــي المنطقــة الحــرة مــن دون الحصــول علــى 

تأشــيرة.
وقــال أنــه مــن خــالل توقيــع هــذه االتفاقيــة، 
ســوف يمكــن للمركبــات العراقيــة التوجــه مــن دون 
تأشــيرة الــى منطقــة ارونــد الحــرة لكــن دخولهــا 
ســائر االراضــي االيرانيــة يتطلــب مــن اصحابهــا 

الحصــول علــى تأشــيرة.
وأوضــح المســؤول أن هــذا مــن شــأنه تنشــيط 
ــادان وخرمشــهر  ــي آب ــي مدينت ــة الســياحة ف صناع

ــدان الجــوار. االيرانيتيــن وجــذب الســياح مــن بل


